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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berupa 

daratan dan sebagian besar lautan. Selain itu, wilayah Indonesia juga dilintasi oleh 

dua jalur pegunungan yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. 

Oleh karena itu, di Indonesia rawan terjadi bencana alam, seperti gunung meletus, 

banjir, gempa bumi, tsunami, badai dan berbagai bencana alam lain. Bencana 

alam dapat menyebabkan kerugian berupa materi bahkan korban jiwa. Dengan 

demikian pemerintah seharusnya memberikan peringatan dini sebagai salah satu 

langkah awal meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Namun selama ini, 

terhadap bencana alam seperti badai sering masyarakat tidak mendapatkan 

peringatan dini, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah 

tersebut.  

  Pada dasarnya badai dapat diprediksi. Salah satu caranya yaitu 

menggunakan data pengukuran cuaca seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin 

dan tekanan udara. Selama ini pengukuran untuk mendapatkan data cuaca 

dilakukan secara langsung di tempat dan pada saat tertentu, sehingga data cuaca 

hanya tersedia pada saat pengukuran saja. Oleh karena itu ketika terjadi badai, 

peringatan dini tidak dapat dilakukan. 

  Dengan adanya kelemahan pengukuran data cuaca secara manual, 

dibutuhkan pengukuran secara otomatis. Cara yang dapat dilakukan adalah 
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dengan stasiun pengamat cuaca jarak jauh. Stasiun cuaca ini dapat mengukur 

kecepatan angin, arah mata angin, suhu udara, kelembaban udara, dan intensitas 

cahaya. Data yang didapat kemudian dikirimkan ke komputer secara wireless 

dengan menggunakan ZigBee. Karena bekerja secara otomatis, maka data cuaca 

yang tercatat dapat digunakan untuk memprediksi dan membantu melakukan 

peringatan dini terhadap adanya bencana badai. Diharapkan stasiun pengamat 

cuaca jarak jauh dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana 

alam tersebut.  

 

1.2 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah mewujudkan suatu cikal bakal stasiun 

pengamat cuaca yang praktis dan efektif. Perancangan ini merupakan cikal bakal 

terwujudnya stasiun pengamat cuaca dengan mengunakan sensor-sensor yang 

secara teori dapat digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, 

tekanan udara, kecepatan dan arah angin, dan intensitas cahaya serta terintegrasi 

dengan Zigbee, sehingga mempermudah pengambilan datanya. Dalam 

perancangan ini ingin dibuktikan bahwa sensor-sensor yang digunakan dapat 

bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan perancangan cikal bakal stasiun pengamat cuaca pada tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pengukur suhu dan kelembaban udara menggunakan sensor SHT11 dari 

Sensirion yang memiliki range pengukuran suhu -40
0
C - 123

0
C dan range 

pengukuran kelembaban 0% - 100% 

2. Menggunakan sistem berbasis mikrokontroler ATmega16 produksi Atmel  

3. Pengukur tekanan udara menggunakan sensor HP02S yang memiliki range 

pengukuran 300 hPa - 1100 hPa 

4. Pengukur kecepatan dan arah mata angin menggunakan 4 buah transduser 

ultrasonik 

5. IC HMC6352 yaitu kompas digital untuk kalibrasi pengukuran arah angin 

yang memiliki resolusi pengukuran 1
0 

dan range pengukuran 0
0 

- 359
0
. 

6. Menggunakan photo transistor ALS-PT204 untuk mengukur intensitas cahaya 

dengan range pengukuran 0 - 255 

7. Menggunakan ZigBee untuk mengirimkan data dari stasiun pengamat cuaca ke 

komputer secara wireless 

 

1.4 Metode Penelitian 

Tugas akhir ini disusun dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Adapun metode penelitian pengumpulan datanya adalah: 

1. Studi pustaka: mencari dan mengumpulkan data-data penunjang dari referensi-

referensi yang berkaitan dengan topik. 

2. Studi Lapangan : Melakukan uji coba dan konsultasi dengan pembimbing 

mengenai permasalahan yang ada. 
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 Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh 

dari hasil percobaan dengan teori-teori untuk ditarik kesimpulan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut. 

 Bab satu berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang pemilihan 

topik, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua berisi landasan teori, yaitu pembahasan secara singkat hal-hal 

dasar perancangan sistem ini berupa teori-teori, prinsip-prinsip atau cara kerja, 

dan spesifikasi modul yang digunakan. 

Bab tiga berisi perancangan sistem. Dalam bab ini dibahas bagian-bagian 

penting dalam perancangan sistem, berupa data-data atau teori yang diaplikasikan 

untuk perancangan stasiun pengamat cuaca. 

Bab empat berisi pengujian setiap bagian rancangan dan pengujian sistem 

secara keseluruhan, serta analisis hasil-hasil pengujian. 

Dan bab kelima berisikan kesimpulan hasil perancangan  dan pengujian 

serta saran agar sistem ini dapat lebih baik lagi di masa depan. 

Selain itu Buku Tugas Akhir ini juga dilengkapi lampiran yang terdiri atas 

listing program, datasheet, skema rangkaian dan layout PCB. 

 

 




